ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
NR. 40 /06.01.2021
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Tel: 0236/346006; Fax: 0236/346041
E-mail: primariafoltesti@yahoo.com

ANUNŢ
În baza art. 7 din ANEXA aprobata prin HG nr. 286/2011, pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, vă înştiinţăm următoarele :
U.A.T. Comuna Foltesti, judeţul Galaţi organizează concurs în zilele
de
02.02 şi 04.02.2021, ora 11,00,
pentru ocuparea unei funcţii
contractuale vacante de Sef serviciu, la Serviciul de Gospodarie Comunala a
Consiliului local al comunei Foltesti, judeţul Galaţi .
SERVICIUL DE GOSPODARIE COMUNALA
Sef serviciu, gradul I
I.CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI :
- data desfăşurării concursului : 02.02 şi 04.02.2021 ora 11,00
- data depunerii dosarelor : 10 de zile lucratoare de la data publicarii în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a (22.01.2021, ora 9,00)
- proba scrisă : 02.02.2021, ora 11,00
- interviu : 04.02.2021, ora 11,00
II. CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de
art. 3 din anexa aprobata prin
HG nr. 286/2011,
pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale
şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice.
- studii universitare absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul
management, stiintelor economice sau inginerie ;
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice
– 5 ani ;

III.

DOSARUL DE INSCRIERE va cuprinde următoarele documente,

conform prevederilor art. 6 din anexa aprobata prin HG nr. 286/2011, pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice :
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau
instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia
publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Nota : actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea
verificării conformităţii copiilor cu acestea.

IV. BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS :
1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI, republicată în M.O. nr. 767/20.02.2003;
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
3. Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
4. Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
5.Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
6.Ordinul nr. 88/2007, privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului
public de alimentare cu apă şi canalizare ;
7.Ordinul nr. 89/2007, privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al
serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare
8.Ordinul nr. 82/2015, privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului
de salubrizare a localităţilor ;
9. Ordinului nr. 111/2007, privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al
serviciului de salubrizare a localităţilor ;
10.Ordinul nr.112/2007, privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a
serviciului de salubrizare a localităţilor .
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